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Inledning och sammanfattning

Förslaget till ett nytt övergripande direktiv om konsumenträttigheter utgör den mest 
omfattande förändringen hittills i det första steget till en konsumentlagstiftning i Europa som 
kommer att föreslås av Europeiska kommissionen. Det för samman fyra befintliga delar i 
gemenskapslagstiftningen i ett enda direktiv om konsumenträttigheter och tillämpar principen 
om fullständig harmonisering på detta regelverk. Dessa generella bestämmelser står i motsats 
till den befintliga tillämpningen av fullständig harmonisering inom konsumentlagstiftningen 
som, med undantag för det nyligen införda direktivet om otillbörliga affärsmetoder, tillämpas
på ett riktat sätt och är sektorsbestämd liksom direktivet om konsumentkrediter och det nya 
direktivet om tidsdelat boende och som i bägge fallen åtföljs av ett stort antal undantag. 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd beslutade att granska kommissionens 
konsekvensanalys för att förvissa sig om att förslaget bygger på gedigna belägg och för att 
hålla ett offentligt samråd med experter och intressenter. Till följd av de många synpunkter 
som utskottet mottog från intressenter ordnade utskottet även ett Internet-baserat samråd om 
de viktigaste frågorna för att informera om utskottets arbete på ett strukturerat sätt.

Sammanfattningsvis stödjer ledamöterna i utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd den dubbla målsättningen att skapa en inre marknad för konsumenter och 
näringsidkare genom att förenkla företagsreglerna i de 27 medlemsstaterna och garantera ett 
gott skydd för konsumenter när det gäller tillgång till varor och tjänster. Samtidigt som stöd 
ges åt dessa målsättningar är det viktigt att analysera de effekter som förslaget skulle ha i 
praktiken, inbegripet den inverkan som det kommer att ha på befintliga rättigheter och 
påföljder samt överensstämmelsen med de skyldigheter som föreskrivs i nationell lagstiftning. 
För att få allmänhetens stöd runt om i Europa måste de fördelar som förslaget innebär för alla 
aktörer visas på ett tydligt sätt. Därför föreslås i slutet av detta dokument ett antal 
uppföljningsåtgärder som skulle kunna utgöra ett stöd för lagstiftarna när de går vidare med 
detta förslag.

Kommissionens förslag och målsättningarna i detta

Den dubbla målsättningen med den inre marknaden på konsumentområdet måste vara att 
säkerställa

i) att konsumenter runt om i alla 27 EU-medlemsstater har förtroende för på ett gott 
konsumentskydd i EU,

ii) att både små och stora företag kan tillhandahålla sina varor och tjänster, utan 
onödiga hinder, till konsumenter runt om i de 27 EU-medlemsstaterna.

Dessa målsättningar har bekräftats i Europaparlamentets arbete på detta område, däribland 
resolutionen av den 6 september 2007 om grönboken om översynen av konsumentregelverket
(betänkande av Béatrice Patrie).

Kommissionens förslag till ett direktiv om konsumenträttigheter är resultatet av en översyn 
av det konsumentregelverk som infördes 2004 för att förenkla och fullborda det befintliga 
regelverket för konsumentskydd. Den 8 oktober 2008 lade kommissionen, efter ett
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samrådsförfarande och en konsekvensanalys, fram ett förslag till ett direktiv om 
konsumenträttigheter som förenar fyra befintliga direktiv, nämligen om oskäliga avtalsvillkor
(93/13/EG), försäljning och garantier (99/44/EG), distansförsäljning (97/7/EG) och
hemförsäljning (85/577/EG), i ett enda ”horisontellt” direktiv vars syfte är att förenkla och 
uppdatera de befintliga reglerna, undanröja motsägelser och fylla luckor. Dessa förändringar 
bör enligt kommissionens uppfattning stärka konsumenternas förtroende och minska 
näringsidkares negativa inställning till gränsöverskridande handel. Detta förslag utgör ett 
komplement till den uppdaterade och granskade sektorsspecifika lagstiftning som redan har 
antagits om tidsdelat boende (2008/122/EG) och konsumentkrediter (2008/48/EG). 

I sin konsekvensanalys (SEK 2008/2547) medger Europeiska kommissionen att trots att det 
finns flera praktiska och strukturmässiga hinder för att den inre marknaden för näringsidkare 
och konsumenter (B2C) ska kunna fungera på ett bra sätt, till exempel språkliga och logistiska 
svårigheter, utgör det fragmenterade regelverket när det gäller B2C-reglerna ett betydande 
hinder för den inre marknaden och konsumenters förtroende för gränsöverskridande handel. 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har uppmanat kommissionen att göra 
en utförligare redogörelse av konsekvensanalysen och svara på ett antal brister som upptäckts. 
Kommissionen hävdar till exempel att det fragmenterade regelverket utgör ett betydande 
hinder för den inre marknaden men lägger inte fram några bevis som stöd för detta antagande, 
med undantag för Eurobarometerundersökningen 2008. När kommissionen bedömer den 
ekonomiska effekten av förslaget tar kommissionen dessutom endast hänsyn till effekten av 
informationskraven. Konsekvensanalysen bör även visa de totala kostnaderna och vinsterna 
med förslaget och alternativa möjligheter, däribland en förlängd/förkortad garantiperiod, 
ångerfristens längd, den ordning som påföljder kan åberopas i, utökad omfattning av 
distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler och direkt tillverkaransvar. Slutligen har 
kommissionen inte gett en tillräckligt utförlig analys av förslagets rättsliga konsekvenser och 
ingen riktig bedömning har gjorts av förslagets inverkan på nationell lagstiftning.

Större hänsyn måste därför tas till principerna om subsidiaritet och proportionalitet. Det 
måste fullt ut visas hur förslaget skulle ge ett större mervärde för konsumenterna än vad 
enskilda åtgärder eller åtgärder på medlemsstatsnivå skulle göra. Utöver detta är det 
nödvändigt att få en större klarhet om innebörden av kommissionens påstående om att vissa 
rättigheter som finns i nationell avtalsrätt inte omfattas av direktivet, även då de gäller för 
konsumentavtal som omfattas av detta (se särskilt bristande avtalsenlighet på sida 5). Om 
detta påstående är riktigt skulle förslaget ha en något mindre inverkan på frågan om 
subsidiaritet inom de områden som berörs. Den fortsatta fragmenteringen av marknaden som 
blir följden om dessa rättigheter bibehålls skulle dock leda till ett ifrågasättande av de åtgärder 
som tillämpas för att nå målen med förslaget. Det har därför även ett visst samband med 
frågan om proportionalitet.

Mot denna bakgrund, och samtidigt som det finns stor enighet om de höga målsättningarna för 
den inre marknaden på konsumentområdet, har ett antal viktiga aspekter tagits upp. 
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Beaktande av förslagets viktigaste aspekter

Harmoniseringsnivån

Förslaget fastställer principen om fullständig harmonisering. Det harmoniserade området 
omfattar regler om information, ångerrätt för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, 
särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal och oskäliga villkor i konsumentavtal. 

I betänkandet av Béatrice Patrie underströk Europaparlamentet att fullständig 
harmonisering inte får leda till ett minskat konsumentskydd, och efterlyste därför fullständig, 
riktad harmonisering, det vill säga fullständig harmonisering av vissa bestämmelser som ska 
fastställas från fall till fall. Europaparlamentet påpekade dessutom att harmonisering inte får 
leda till en lägre konsumentskyddsnivå än vad som uppnåtts i viss lagstiftning på 
medlemsstatsnivå.

Det finns skilda åsikter bland de aktörer som utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd har rådfrågat. Dessa åsikter tenderar att fördela sig så att företagsvärlden i 
stort sett är för och konsumentgrupper i huvudsak är mot förslaget i dess nuvarande form. Den 
övervägande majoriteten branschorganisationer stödjer fullständig eller fullständig, riktad 
harmonisering. Enligt deras mening kommer detta att bidra till en förbättring av verksamheten 
inom den inre marknaden och skulle kunna göra marknaden mer konkurrenskraftig genom att 
minska motståndet till gränsöverskridande transaktioner liksom den administrativa bördan och 
de stora kostnaderna för näringsidkarna. En majoritet av konsumentorganisationerna stödjer 
minimiharmonisering med argumentet att förslaget inverkar på de tidigare förvärvade 
rättigheter som ingår i gemenskapens regelverk och att alla inskränkningar av 
konsumenträttigheterna är oacceptabla. Konsumentföreträdarna anser att fullständig 
harmonisering skulle leda till effekter som är överdrivna och som inte är förenliga med de 
angivna målen med förslaget. 

Tillämpningsområde

Direktivet om konsumenträttigheter rör avtal mellan näringsidkare och konsumenter (B2C)
för försäljning av varor och tjänster. Generellt sett omfattas alla köpeavtal, till exempel köp 
som görs i en affär, på distans eller utanför fasta affärslokaler. Finansiella tjänster omfattas 
bara av bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor och hypotekslån eller andra fastighetslån 
som förmedlats i konsumentens hem omfattas av bestämmelserna om försäljning utanför fasta 
affärslokaler. På samma sätt är det bara reglerna om oskäliga avtalsvillkor som är tillämpliga 
när det gäller tidsdelat boende och paketresor. 

Ett antal särskilda frågor beträffande direktivets tillämpningsområde togs upp. Flera 
näringslivsföreträdare efterlyste införandet av en klausul som tydligt anger att direktivet inte 
omfattar transaktioner mellan företag. Förmedlare av mindre lån till konsumenter ville ha en 
större tydlighet i lagstiftningen när det gäller tillämpligheten av denna på belopp som 
understiger gränsvärdena i direktivet om konsumentkrediter. Några näringslivsföreträdare var 
oroade över tillämpningen av direktivets bestämmelser om försäljning utanför fasta 
affärslokaler för transaktioner med små belopp. Konsumentorganisationer protesterade mot att 
digitala produkter inte omfattades av dessa bestämmelser och ansåg att detta var ett 
misslyckande för att framtidssäkra förslaget. Företag på det digitala området gav dock sitt 
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stöd till detta undantag med argumentet att licensierade produkter inte bör behandlas som 
andra varor. Aktörer från både näringslivs- och konsumentorganisationer beklagade att 
paketresor inte omfattades av direktivet.

De föreslagna definitionerna av konsument och näringsidkare godtogs generellt sett av 
aktörerna. Ett förtydligande efterlystes när det gäller hanteringen av den ”dubbla 
användningen” beträffande fysiska personer som verkar både som privata konsumenter och 
som handelsaktörer. Särskilda bestämmelser för sårbara konsumenter och ideella föreningar 
skulle kunna införas. En ytterligare analys av de föreslagna definitionerna bör göras eftersom 
de har en betydande inverkan på gemenskapslagstiftningens tillämpningsområde när det gäller 
B2C.

Konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

I fråga om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler har fristen för ångerrätt
gemensamt fastställts till fjorton dagar. Förslaget innebär även att en standardblankett för 
utövande av ångerrätten införs. Införandet av en harmoniserad beräkningsmetod för 
ångerfristens längd välkomnades i allmänhet av de olika aktörerna. Flera 
konsumentorganisationer gav inte sitt stöd till införandet av ett krav på att konsumenter måste 
anmäla sitt utövande av ångerrätten via ett varaktigt medium. Konsumentgrupper ifrågasatte 
även listan över undantag från ångerrätten, till exempel undantaget för tjänster som har börjat
tillhandahållas under ångerfristen.

Det fanns skilda åsikter i frågan om att förlänga ångerfristen i händelse av bristande
information. Branschorganisationerna oroades av de eventuella förluster som de skulle ådra 
sig genom att konsumenter utövar sin ångerrätt under den förlängda perioden, medan 
konsumentorganisationerna ville se att kraftigare sanktioner föreskrivs.

Bristande avtalsenlighet

Förslaget bibehåller principen om att näringsidkaren är ansvarig gentemot konsumenten under
två år om varorna inte är avtalsenliga. Eftersom fullständig harmonisering tillämpas skulle 
förslaget innebära en förkortad ansvarstid för ett antal medlemsstater som föreskriver en 
längre period, alltifrån perioder på sex år eller perioder på obestämd tid som i vissa fall. Vissa 
konsumentgrupper var rädda för att denna minskning skulle kunna leda till ett ökat antal 
affärsavtal med utökad ångerfrist som säljs till konsumenterna. Denna fråga beaktades även i 
en studie som beställdes av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, som ansåg 
att de påföljder som konsumenter kan åberopa i praktiken var begränsade efter den inledande 
sexmånadersperioden under vilken bevisbördan åvilar näringsidkaren. 

Flera konsument- och branschorganisationer begärde att direkt tillverkaransvar skulle 
införlivas i förslaget.

Den inbördes rangordningen av de påföljder som konsumenterna kan utnyttja i händelse av 
bristande avtalsenlighet gav upphov till många kommentarer. Konsumentorganisationerna
motsatte sig starkt att valet av påföljder ges åt näringsidkaren och ville hellre se att det i stället 
är konsumenten som får välja mellan reparation, återbetalning och utbyte.
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Många aktörer var från alla perspektiv oerhört oroade över den bristande tydligheten när det 
gäller förhållandet mellan de fullständigt harmoniserade bestämmelserna i detta förslag och 
påföljder som finns i allmän nationell avtalsrätt, till exempel returrätten (”right to reject”) i 
Storbritannien och rätten till garanti för dolda fel (”garantie des vices cachés”) i Frankrike. 
Denna fråga, såsom den tagits upp ovan med hänsyn till principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet, förblir en huvudpunkt i förslaget som behöver analyseras noggrant.

Oskäliga avtalsvillkor

Förslaget uppdaterar bestämmelsen i direktiv 93/13/EEG. Det gäller oskäliga avtalsvillkor 
som inte har förhandlats fram individuellt, det vill säga standardvillkor i avtal. Förslaget 
innehåller två förteckningar över oskäliga villkor. Bilaga II innehåller en förteckning över 
villkor som under alla omständigheter betraktas som oskäliga, ”svarta listan”. Bilaga III 
innehåller en förteckning över villkor som betraktas som oskäliga om näringsidkaren inte 
bevisar motsatsen, ”gråa listan”. Dessa förteckningar skulle tillämpas i alla medlemsstater 
och skulle bara kunna ändras genom ett kommittéförfarande. 

Både konsument- och branschorganisationer gav uttryck för sin oro över det otydliga 
växelspelet mellan dessa fullständigt harmoniserade förteckningar och förekomsten av 
varierande domstolspraxis, vägledning samt rättslig och administrativ praxis runt om i 
medlemsstaterna. Samma oro uttrycktes i Europaparlamentets betänkande om införlivande 
och genomförande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som också tillämpar metoden 
med harmoniserade svarta och gråa förteckningar. Konsumentgrupperna oroades särskilt över 
minskad nationell flexibilitet på detta område.

Alternativa lösningar som föreslagits av aktörer

Aktörerna ombads i det Internet-baserade samrådet att ge sina synpunkter på hur 
kommissionens förslag skulle kunna förbättras och vilka alternativ de föredrog (om några).
Detta gav ett antal idéer som skulle vara värda att undersöka och analysera ytterligare. Några 
av dessa alternativ har samband med dem som beaktades i kommissionens konsekvensanalys, 
men med tanke på de frågor som togs upp beträffande bevisen i denna analys och med tanke 
på reaktionerna från några aktörsgrupper borde dessa alternativ dock övervägas ytterligare. 
Alternativen är följande:

– Tillämpning av fullständig harmonisering, men med betydligt stärkta 
konsumenträttigheter som återspeglar bästa praxis i lagstiftningen i samtliga 
medlemsstater för att garantera att inga faktiska rättigheter går förlorade i något 
fall.

– Tillämpning av minimiharmonisering med betydligt stärkta konsumenträttigheter 
som återspeglar bästa praxis i lagstiftningen i samtliga medlemsstater, och som 
därmed ger betydande faktisk harmonisering. 

– En blandad metod eller riktad fullständig harmonisering endast för de viktigaste 
horisontella punkterna, till exempel beräkningen av ångerfristens längd och 
definitionerna.
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– En så kallad blåknappsmetod, genom vilken bestämmelserna i direktivet ges som 
en frivillig 28:e ordning för gränsöverskridande B2C-transaktioner som 
konsumenten och näringsidkaren uttryckligen kan enas om att tillämpa.

– Antagande av den metod som användes för direktivet om konsumentkrediter som 
kombinerar fullständig harmonisering med betydande flexibilitet från 
medlemsstaternas sida när det gäller vilka regleringsmöjligheter de kan tillämpa.

– Bibehållande av de befintliga fyra direktiven med en översyn av vart och ett av 
dem, i nödvändiga fall, och större fokus på efterlevnad, information till 
konsumenter och ökad medvetenhet. 

Uppföljningsåtgärder

Detta dokument innehåller en överblick över de frågor som ställts av aktörerna och de 
analyser som utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd hittills har genomfört i 
sitt arbete. Det är tydligt att det finns en stor enighet om målsättningarna att underlätta 
tillgången för företag och säkerställa konsumenternas förtroende för den inre marknaden,
särskilt mot bakgrund av den nuvarande ekonomiska krisen. Det återstår dock viktiga frågor 
om hur man på bästa sätt kan nå dessa mål i praktiken. Det är därför nödvändigt att följande 
kompletterande arbete görs:

– Förtydligande av förhållandet mellan de fullständigt harmoniserade 
bestämmelserna i det föreslagna direktivet och de allmänna påföljder som 
föreskrivs i nationell avtalsrätt.

– En analys från kommissionens sida, tillsammans med medlemsstaterna, av 
förslagets praktiska effekter för konsumenträttigheter i varje medlemsstat.

– Ett förtydligande av samspelet mellan förslaget och den befintliga 
gemenskapslagstiftningen, särskilt direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 
e-handelsdirektivet, tjänstedirektivet och Rom I-förordningen, samt den förslagna 
gemensamma referensramen.

– En efterhandsutvärdering av direktivet om otillbörliga affärsmetoder för att 
analysera tillämpningen av fullständig harmonisering i ett omfattande, horisontellt 
direktiv.

– Ytterligare arbete från kommissionens sida med konsekvensanalysen för att göra 
en fullständig analys av och tydligt påvisa vinsterna och kostnaderna med detta 
förslag och de alternativa metoder som föreslagits.

– En dialog mellan aktörerna, vilken ska stödjas av både parlamentet och 
kommissionen, för att nå samförstånd om vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
åstadkomma ömsesidiga praktiska fördelar för såväl företag som konsumenter.


